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z obiawami niewydolności oddechowej

URSZULA PASŁAWSKA

Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AH, Pl. Grunwaldzki 47, 50-366 Wrocław

pasławska u.

Gomparison of EGG recotds of healthy horses and horses suffering flom Dhronic respilatory disorderc

The most cońmon problems among.po.t t o..iTl;T....ase of exercise tolerance, dyspnoe and chrolnic
cough. Those symptoms can by caused by respiratory or cardiac diseases or a combination of łloth of them.
A respiratory disease increases resistance in the pulmonic circulation, which leads to an overload and
dilatation óf the right atrium and ventricle. The aim of the research was to elaborate the possibly complex
diagnostics of respiratory disorders by use of ECG. ECG signs of this are dextrogram, high and tall P-waves,
dip S-włves in the I leads and dominant R waves in the III leads. 46 horses of different breeds, age and sex
have been used as research material. 24 horses were clinically healthy, 22 horses had a chronic cough. The
horses were examined clinically and had ECG records taken from 9 leads: I, IL III, aVR, aVL, aVĘ CVl,
CYz,CY4. The analysis of ECG includes heart rate,leading rhythm, amplitude and duration of the wayes,
duration of complexes and intervals and counting the mean electrical heart axis. In the ECG records of the
horses suffefing from respiratory diseases, §ome characteristic signs of increased overload of the heart have
been determined (increase of heart rate, the shortening of the duration of ventricular components Q, R, S, T
wave time, as well as intervals QRS, ST and QT). Most of the differences were not statistically important and
were revea|ed onty in cases of severe pulmonic failure, which can be a result of the huge compensatory
capabilities of horse hearts. ECG records demonstrated a very weak sensitivity to respiratory failure. Usually
there are no records ofcharacteristic changes for increasing overload ofthe right atrium and ventricle.

Keywords:' ECG, horse, respiratory failure

Praca oryginalna

Jednymi z częstszych dolegliwości u koni spotlowych,
ktore mogą powodować obnizenie tolerancji na wysiłek
są schorzenia układu ruchu (6) oraz dusznośc i przewle-
kły kaszel. Objawy takie mogą być wywoływane przez
choroby ul<ładu oddechowego, krązenia lub obu tych
układow łapznie. Choroby układu oddechowego powo-
dują wzrost oporów w krązeniu małym, co prowadzi do
przeciĘenia i niewydolności plawego serca. Dochodzi
wówczas do powiększania objętości prawego przedsion-
ka i prawej komory. W medycynie ludzi i małych zwie-
rzal fusy i koty) daje to bardzo charakterystyczny obraz
elektrokardiograflczny (1, 2, 5, J, 9, Iż, 14). Krzywa
EKG u koni rózni się w zasadniczy sposób od elektro-
kardiogramów człowieka i małych zwierząt. Odchyle-
nia te wynikają nie tylko z rożnicy w budowie anato-
micznej układu bodźczego serca koni, ale takze ze spo-
sobu rozchodzenta się pobudzenia w mięśniu sercowym
komór. Przykładem moze być zróżnicowany kształt za-
łamka Ę ktory w stanie zdrowia moze być dodatni, ujem-
ny, dwugarbny lub dwufazowy. To utrudnia ocenę ztnian
morfologicznych przedsionków. Podobna trudność do-
tyczy załam7<a T. Stałość wychyleń cechuje tylko załamki
Q, R i S czyli zespół komorowy. U zdrowych koni mogą
równiez występować niektóre arytmie nadkomorowc (4).

Na przeciązenie serca pla\^/ego wskazują cechy po-
większenia prawej komory, np.: prawogram w odpro-
wadzeniach kończynowych, obecny głęboki załarrrek S
w odprowadzeniu l oraz wysoki załamek R w odproll,a-
dzeniu III. Wobec trudności rozroznienia w badaniu kli-
nicznym, który zukładow: oddechowy czy krązenia jest
pier-wotną p rzy czynąchoroby, dokonano próby komplek-
sowego badania obu systemów przy uzyciu metod do-
datkowych: EKG i bronchoskopii. Wyniki badań bron-
choskopowych zostały opisane w artykule pt. Wybrane
metody klinicznej diagnostyki rożnicowej niewydolnoś-
ci oddechowej u koni (3).

Mateilał i metody

Materiał do badań stanowiło 46 l<oni rózrrych ras i płci.
Konie były w wiektr od 2 do 17 lat.IJ 22 występował prze-
wlekły kaszcl trwający od 0,5 roku do 5 lat. Zwierzęta podda-
no badaniom klinicznym uwzględniającyll : polniar tempera-
tury wewnętrznej ciała, częstość oddeclrów, badanie tętna, błon
śluzowych i węzłów chłonnych, oglądanie, omacywanie. opu-
kiwanie i osłuchiwanie klatki piersiowcj (płuca i serce). Za-
pis EKC wykonywano aparatem Sclriller AT-l, stosowano
9 odprowadzeń: 6 l<ończynowyclr I, II. TII, aVR, aVL, aVF
csraz 3 przedscrcowe - CV,, CV,, i CV]. Elektrody krokodyl-
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Tab. l. Średni czas trwania Ł PQ, ST, T, QT oraz średnia amplituda zalamka
(n:24,i+s)
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P i T u koni zdrorvvch - badanic lr spoczl,nku

-0,240 t 0,500

0,300 t 0,200

0,300 t 0,200

0,420 ł0,240

0,420 t 0,200

0,330 t 0,140-

0,320 t 0,240

*/-0,270 t 0,140

+/-0,300 t 0,100

0,450 t 0,085

0,470 t 0,070

0,430 t 0,043

0,430 t 0,040

0,434 t 0,055

0,400 t 0,050

0,420 t 0,040

0,440 t 0,040

0,400 t 0,040

I

ll

lll

aVR

aVL

aVF

CVl

GVz

CVo

0,107 t 0,027

0,100 t 0,030

0,086 t 0,030

0,100 t 0,050

0,100 t 0,030

0,090 t 0,030

0,100 t 0,030

0,090 t 0,030

0,090 t 0,040

0,182 t 0,050

0,200 t 0,100

0,090 t 0,030

-0,210 t 0,070

0,090 t 0,080

0,180 t 0,096

0,1

0,070 t 0,080

0,150 t 0,080

0,290 t 0,070

0,280 t 0,070

0,270 t 0,060

0,280 t 0,060

0,311 t 0,060

0,280 t 0,060

0,300 t 0,080

0,260 t 0,080

0,300 t 0,080

0,240 t 0,057

0,260 t 0,030

0,300 t 0,040

0,250 t 0,030

0,260 t 0,040

0,260 t 0,040

0,260 t 0,040

0,240 t 0,030

0,244 t 0,030-

0,129 t 0,085

0,1'l0 t 0,050

0,090 t 0,040

0,110 t 0,040

0,093 t 0,030-

0,110 t 0,030

0,090 t 0,030

0,1'l0 t 0,020

0,'l00 t 0,040

Objaśnienie: * - x p < 0,05

Tab.2.Średni czastrwaniaiamplitudyQRSukonizdrowych-badaniewspoczynku(n:24,i+s)

śr. czas
0 (s)

śr. amp.
0 (mv)

śr. czas
R (s)

śr. ampl
R (mV)

śr. czas
S (s)

ś l. czas
ORS (s)

I

ll

lll

aVR

aVL

avF

CVl

GVz

cV.

0,02 t 0,01

0,02 t 0,01

0,02 

_t 

0,05

0,01 t 0,01

0,01 t 0,01

0,'l7 t 0,28

0,14 t 0,'l6

0,02 t 0,05

0

0,06 t 0,10

0,06 t 0,06

0

0

0

0,04 t 0,020

0,04 t 0,0'l0

0,03 t 0,020

0,02 t 0,010

0,03 t 0,020

0,03 t 0,020

0,02 t 0,020

0,02 t 0,015

0,02 t 0,020

0,06 t 0,40

0,91 t 0,48

0,62 t 0,40

0,13 t 0,'l0

0,30 
= 

0,26

0,70 t 0,40

0,20 t 0,30

0,40 t 0,40

0,33 t 0,40

0,027 t 0,029

0

0,021=0,027

0,050 t 0,016

0,040 t 0,040

0,030 t 0,030

0,060 t 0,050

0,070 t 0,030

0,062 t 0,330

0,140 t 0,220

0,080 t 0,100

0,210 t 0,280

0,660 t 0,400

0,330 t 0,400

0,200 t 0,300

0,469 ł 0,282-

0,500 t 0,300

0,700 t 0,600

0,091 t 0,039

0,080 t 0,030

0,060 t 0,020

0,080 t 0,020

0,080 t 0,035

0,070 t 0,030

0,070 t 0,020

0,1 00 t 0,020

0,080 t 0,030

Objaśnienie: jak w tab. l.
Tab.3.Częstośćakcjiserca,średniczastrwaniaŁPQ,ST, lQTorazśredniaamplitudaPiTukonizobjawaminiewydol-
ności oddechowej. Badanie lv spoczynku (n = 22, x + s)

*/-0,50 t 0,16

0,30 t 0,10

0,40 t 0,10

-0,20 t 0,10

-0,43 t 0,30

0,20 t 0,10-

0,40 t 0,40

t1-0,20 ł0,20
+/-0,20 t 0,10

0,400 t 0,035

0,400 t 0,050

0,400 t 0,030

0,400 t 0,060

0,424 t 0,056

0,420 t 0,050

0,420 t 0,040

0,400 t 0,050

0,400 t 0,060

I

ll

lll

aVR

aVL

avF

CVl

CVz

CVł

0,090 t 0,045

0,110 t 0,040

0,084 t 0,020

0,100 t 0,040

0,090 t 0,030

0,100 t 0,030

0,1 00 t 0,030

0,170 t 0,090

0,230 t 0,060

0,013 t 0,045

-0,200 t 0,060

0,140 t 0,090

0,120 t 0,040

0

0

0,160 t 0,055

0,27 t 0,05

0,27 t 0,08

0,25 t 0,06

0,27 t 0,08

0,28 t 0,06

0,28 t 0,04

0,30 t 0,05

0,26 t 0,06

0,25 t 0,02

0,25 t 0,03

0,23 t 0,03

0,23 t 0,03

0,24 * 0,03

0,25 t 0,01

0,21 t 0,03

0,2'l t 0,01 
-

0,09 t 0,035

0,'l0 t 0,050

0,06 t 0,040

0,08 t 0,060

0,23 t 0,200-

0,09 t 0,050

0,09 t 0,030

0,12 t 0,050

0,10 t 0,060

Objaśnienie:jak w tab. 1.

Tab.4. Średni czas trwania i amplitudy zespołu QRS u koni z objawami niewydolności oddechowej. Badanie w spoczynku
(n=22,i+s)

0,055 t 0,027

0,050 t 0,020

0,040 t 0,030

0,010 t 0,010

0,030 t 0,030

0,030 t 0,020

0,015 t 0,0'l0

0,020 t 0,010

0,020 t 0,000

0,089 t 0,50

0,780 t 0,30

0,560 t 0,34

0,060 t 0,05

0,500 t 0,40

0,500 t 0,35

0,050 t 0,06

0,200 t 0,20

0,300 t 0,13

0,0'l8 t 0,025

0,026 t 0,026

0,050 t 0,010

0,030 t 0,030

0,014 t 0,020

0,065 t 0,010

0,064 t 0,100

0,056 t 0,020

0,'l4 t 0,190

0

0,26 t 0,290

0,64 t 0,300

0,22 ł0,260

0,06 t 0,090

0,75 t 0,129-

0,42 t 0,200

0,42 t 0,200

0,084 t 0,024

0,066 t 0,017

0,084 t 0,017

0,076 t 0,017

0,074 t 0,020

0,070 t 0,020

0,070 t 0,030

0,080 t 0,020

0,080 t 0,0'l 0

I

ll

lll

aVR

avL

aVF

CVl

CVz

0,025 t 0,056-

0,012 t 0,010

0,008 t 0,0'l0

0,010 t 0,010

0,010 t 0,0'l0

0,06 t 0,057-

0,06 t 0,050

0,06 t 0,090

0

0,10 t 0,100

0,03 t 0,050

0

0

0

Objaśnienie: jak w tab. l.
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kowe przyczepiano do uprzednio zwilzoncj i odtłuszczonej
w tym miejscu spirytusem denaturowym skóry na guzach
łokciowych. fałdach kolanowych, a takżę na klatce piersiowej
w 4 p.m.ż po stronie lewej i prawej tuz nad mostkienr oraz na
mostku na wysokośct4 p.m.ż. Zapis wykonywano w spoczyn-
ku na stojącym koniu, nie używano środków do uspokajania
zwierząt. Analizowano zapis wg ogólnie przyjętego schema-
tu: częstośc akcji scrca, wiodący rytln, czasy trwarria i ampli-
tudy załarnkóq czasy trwania odstępów, odcinków i kornplek-
sów, obliczanie kienrnku średniego kolnorowego lvektora elek-
trycznego serca (poprzez aIgebraicznc sumowanic wektorów
komorowych w odprowadzeniu I i III). Po badaniu klinicz-
nym konic podzielono na dwie grupy: zdrowe i chore, co sta-
nowiło picrwszy etap analizy, a później ta trzy grupy: zdro-
we, chore ze średnią i cięzką niewydolnością oddechową
(tI ctap). Analizę statystycznąwykonywano testenl T-Str-ldenta.
Testowanic wykonano przy poziorlic istotności p < 0.05,

Wyniki iomówienie
Badania kliniczne wykazały, że 24 konie są zdrowe,

a a 2ż występuje niewydolność oddechowa (u 18 śred-
nia, a u 4 ciężka). U zadnego z koni objawy niewydol-
ności oddechowej rrie były wywołane chorobą selca.
Stwierdzono, że istnieją róznice w zapisie EKG u koni
zdrowych i choryclr z objawami niewydolności odde-
chowej (tab. 1-4), były one jednak inne od tych, których
się spodziewano. We wszystkich wykonanych odprowa-
dzeniach EKG u koni z niewydolnością oddechową
stwierdzono skrócenie czasów trwania składowych ko-
morowych: załamków Q, R, S, T oraz czasów QRS, ST
i QT. Róznice te jednak były na tyle lnałe, ze nie miały
istotnego zl7aczenla statystycznego. Skrocen i e czasów
trwania składowych krzywej EKC i wzrost częstości
akcji serca są jednyrni z najszybciej uruchamianych
mechanizmów kornpensacyjnych w stanach obcia;enia
rlięśnia sercowego. W zapisie EKG jest to typowa zmia-
na obserwowana po wysiłku ( l0), Zwyk|e stwierdza się
tez przesunięcie. kierunku średniego wektora elektrycz-
nego w prawo i zmniejszenie amplitud załamków ko-
morowych w następstwie towarzyszącemu wysiłkowi
przyspieszeniu i pogłębieniu oddechów. U koni clrorych
na COPD (chronic obstructive pulmonary disease)
stwierdzono przesunięcie kierunl<u średniego wektora
elektrycznego serca w prawo z średnio 60" rt koni zdro-
wych do 73o u l<oni clrorych, ale równiez była to rożnica
nieistotna statystycznie. Częstośó akcji serca w obu gru-
paclr była niemal identyczna (średrria 45lmin. konie cho-
re, 47lmin. zdrowe). Nie stwierdzono żadnej tendencji
w zmianach amplitud załamków komorowych i załam-
ka P. W drugim etapie analizy między 3 grupanri wyka-
zano różnice u koni z clężkąniewydolnością oddecho-
wą. Częstośc akcji serca wynosiła u nich 53/min. U ko-
ni ze średniąniewydolnością oddechową akcja serca była
wolniejsza w porównaniu z grupą koni zdrowych i wy-
nosiła 43,6lmin. Adaptacyjny wztost częstości akcji
serca u koni z chorobami dróg oddechowych był opisy-
wany wcześniej (8, 13). Paradoksalne zwolrrienie akcji
serca u koni ze średnio nasilonymi objawarni chorobo-
wymi wiąże się prawdopodobnie ze zwiększonym na-
pięcienr nerwll błędnego u koni, u ktorych występują
nasilone i pogłębione ruchy oddechowe.
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Ryc. 1. Czas zalamka P w grupie koni zdrowych (I), zc scho-
rzeniami układu oddechowego (II) i ciężkimi chorobami ukła-
du oddechowego (II| (n l:24, n II : 18, n III : 4)

Grupa l Grupa ll Grupa lll

- 
średnia r odch std

l średnia - odch std- 
srednia + bł stdD sreonla l

- 
srednla bł std

R),c. 2. Czas odstępu PQ w grupie koni zdrow,l,ch (I), ze scho-
rzeniami układu oddechorvego (II) i ciężkimi chorobanli ukla-
du oddechorlego (III) (n I = 24, n II : l8, n III : ,t),

Zaobserwowano wyrazny wzrost czastl tn\-ania załatll-
ka P u korri cięzl<o chorych (ryc, ż). Jest to zaskakLt jace

odchylenie, poniervaz spodziewano się podrr,\,zszL,]lill
anplitudy P bez przedłuzenia czasu jego tts-ania. .\trl-
p l ituda rówll i ez wykazyw ała niecharaktery s tr-cztru- z tl l i ll -

try, zarówt-to w zakresie wartości dodatrriclr, jak l LrjeIll-
nyclr. Podobnie do czasu P zachowuje się odstęp PQ
jego czas rośnie bardzo wyraznie u l<oni cięzko chorl,gh
(ryc. 2). Wskazuje to, ze clroroby przebiegające z cięż-
kirni objawarni niewydolności oddechowej powodują
znaczne wydłuzenie przewodni ctwa nadkomorowe go.
Czy mato zwiagskz powięl<szeniem przedsionków, trud-
no stwierdzić, poniewaz odpowiedzi na to pytanie do-
starczyłoby badanie USG serca, które nie było wykony-
wane. Amplituda.załanka R, głównego wychylerria ko-
lTlorowego zmniejszała się, zgodnie z przypLlszczen i alni.
wTazze stopniem nasilenia choroby. Wynika to prawdo-
podobnie z nasi|enia ruclrów oddechowych, co prowa-
dzi do poszerzenia klatki piersiowej i wzrostu powietrz-
ności płuc. Oba te czynriiki sprawiają, ze zwiększa się
odległość elektrod od serca i pogalsza przewodnictwo
elektrycznc - co powoduje spadek amplitudy załarnka R
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Ryc. 3. Amplituda załamka R w grupie koni zdrowych (I), ze
schorzeniami układu oddechowego (II) i ciężkimi chorobami
układu oddechowego (III) (n I:24, n II : 18, n III = 4)

(ryc. 3). Skrócenie czasów ttwania kompleksu komoro-
wego (QRS) i pobudzenia elektrycznego komor (QT)
można wlęac z przyspieszeniem akcji serca (ryc 4).
Czas trwania kompleksu komorowego u koni zdrowych
wynosił od minimalnie 0,06 s (w odprowadzęniu III) do
0,1 s (w CV,), aw grupiekoni chorychod0,066 s (w od-
prowadzeniu II) do 0,084 s (w odprowadzeniach I i III).
Są to wartości niemal identyczne i stosunkowo niewiel-
kie, pomimo że część ztych koni była uzytkowana spor-
towo. U koni trenowanych lub chorych, gdy dochodzi
do zwiększonego obciazeniakomory, zwykle rozwija się
kompensacyjny przerost, widoczny w postaci przedłuże-
nia czasu trwania kompleksu QRS (1l). Oś serca w cza-
sie tr-wania choroby dróg oddechowych początkowo lek-
ko odchyla się w lewo, a następnie u koni z zaawanso-
waną niewydolnością oddechową wyrażnie odchyla się
w prawo (ryc. 5). Jest to jeden znielicznych parametrów
widocznych u koni, wskazujących na przeciĘenie pra-
wej komory. Nie stwierdzono pojawienia się arytmii
u koni zprzewlekłymi chorobami dróg oddechowych.

W podsumowaniu mozna stwierdzić, ze u koni domi-
nuj ąc ą pr zy czynąniewydolno ś ci o dde chow ej s ą choro -
by układu oddechoweg o, gdyżlzadnego z badanych koni
nie stwierdzono niewydolności serca. W zapisie EKG
koni z chorobami dróg oddechowych stwierdza się nie-
które zmiany charakterystyczne dla zwiększonego ob-
clĘenia serca. Większość tych różnic nie jest jednak
istotna statystycznie i ujawnia się dopiero w zaawanso-
wanej niewydolności oddechowej, co moze wynikać
z ogronmych możliwości kompensacyjnych serca u koni.
Zapis EKG u koni słabo obrazuje stopień nasilenia scho-
rzehdróg oddechowych, a w zapisie EKG nie stwierdza
się zmian charakterystycznych dla zwiększonego obcią-
żenia prawej komory i przedsionka. Ze wzg7ędu na nie-
wielką liczbę koni z cięzką niewydolnością oddechową
wyniki badań w tej grupie wymagają potwierdzenia na
większej liczbie koni.
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